
 
 
 
 

หลักฐานแนบประกอบการรายงานตัวชี้วัดท่ี 2.4 L.O. 
 กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ รอบ 5 เดือนหลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
- 1. โครงการและแผนปฏิบัติการ (owner) 
 
- 2. หัวข้อเรื่อง/ความรู้ท่ีต้องการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (supporter) 
 
- 3. สรุปบทเรียนการจัดการความรู้ภาพรวมของหน่วยงาน 
           
- 4. สกัดความรู้จากการถอดบทเรียน 
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แบบฟอร์มที่ 1 โครงการและแผนปฏิบัติการ KM 
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กลุ่มงาน : พัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายผู้สูงอายุ 
 
 ชื่อเรื่อง  บทบาทและการด าเนินงานป้องกันโรคCOVID -19 ตามมาตรการผ่อนปรนกิจการกิจกรรมด้าน                        
             : การออกก าลังกายและการกีฬา 

 
1. หลักการและเหตุผล 

             จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ซึ่งมีการแพร่
ระบาดไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย รัฐบาลจึงได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรได้
ด าเนินมาตรการต่างๆ เพ่ือการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 อย่างต่อ เนื่องและเข้มงวด จึงท า
ให้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของประชาชนเป็นอย่างมาก ในระยะต่อมาสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 ของประเทศไทย อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมสถานการณ์โรคไว้ได้ในระดับหนึ่ง ดังนั้น
เพ่ือลดผลกระทบต่อประชาชนด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง รัฐบาลเห็นสมควรให้มีการผ่อนคลาย การ
บังคับใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ภายใต้การด าเนินการตามมาตรการป้องกันโรคและ
ค าแนะน าที่ทางราชการก าหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งมีการก ากับ ดูแล ติดตามจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้
ประชาชน ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการสามารถด าเนินการหรือท ากิจกรรมบางอย่างได้ โดยกิจกรรมด้านการ
ออกก าลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการเป็นหนึ่งในกิจกรรมและกิจการในการผ่อนคลาย กรมอนามัยเป็น
องค์หลักที่มีบทบาทส าคัญในการก าหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 รวมทั้งสื่อส ารไปยัง
ผู้ประกอบการและประชาชนผู้ใช้บริการในกิจกรรมและกิจการการออกก าลังกายและการกีฬา ร่วมกับกระทรวง
ท่องเที่ยวและกีฬา โดยการก าหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ผ่อนคลาย และผ่อนปรน
กิจการดังกล่าว จะต้องสามารถป้องกันจุดเสี่ยงต่างๆ และมีความสอดคล้องกับบริบทของแต่ละชนิดของกิจการ 
กิจกรรมด้านการออกก าลังกายและการกีฬา จึงจะท าให้เป็นการบรรลุเป้าหมายส าคัญในการดูแลสุขอนามัย ด้าน
ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อมกิจการ กิจกรรมด้านการ
ออกก าลังกายและการกีฬาของประเทศได้ 
  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้บุคลกรภายในกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพท าความได้เข้าใจบทบาทของกรมอนามัยใน

การดูแลสุขอนามัยด้านป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019   
2.2 เพ่ือให้บุคลกรภายในกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพเข้าใจหลักการจัดท ามาตรการผ่อนปรนกิจการ 

กิจกรรมด้านการออกก าลังกายและการกีฬา เพ่ือป้องกันการ แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019  

2.3 เพ่ือให้บุคลกรภายในกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการลงพื้นที่
ประเมิน 
ความเสี่ยงและการปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือป้องกันการ แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ใน กิจกรรม กิจการด้านการออกก าลังกายและกีฬาได้ 

แบบฟอร์มที่ 2 หัวข้อเรื่อง/ความรู้ที่ตอ้งการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
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4. เครื่องมือKM ที่ใช้ในโครงการ 

ชื่อหัวข้อความรู้ เครื่องมือ KM ที่ใช้ 
บทบาทและการด าเนินงานป้องกันโรคCOVID -19 
ตามมาตรการผ่อนปรนกิจการกิจกรรมด้าน                    
การออกก าลังกายและการกีฬา 
 

- บรรยาย 
- ตั้งโจทย์ -ตอบค าถาม  

 

4. ระยะเวลาด าเนินการ  เดือนมิถุนายน 2564 

 
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

5.1 บุคลกรภายในกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพเข้าใจหลักการจัดท ามาตรการผ่อนปรนกิจการ
กิจกรรมด้านการออกก าลังกายและการกีฬา เพ่ือป้องกันการ แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แก่ 
มาตราการหลักในการป้องกันโรค ลักษณะของกีฬา และจุดเสี่ยงจุดเสี่ยงของกิจกรรม กิจการด้านการออกก าลัง
กายและกีฬานั้นๆ  
          5.2 บุคลกรภายในกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพสามารถก าหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรค  โควิด 19 ป้องกันจุดเสี่ยงต่างๆ และมีความสอดคล้องกับบริบทของแต่ละชนิดของกิจการ กิจกรรมด้านการ
ออกก าลังกายและการกีฬาได้ 
           5.3 น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการลงพ้ืนที่ประเมินความเสี่ยงและการปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือป้องกันการ  
แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใน กิจกรรม กิจการด้านการออกก าลังกายและกีฬาได้ 
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  กลุ่มงาน : พัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยท างาน 

 ชื่อเรื่อง  : “การยกระดับการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพสู่ดิจิตอลแพลตฟอร์ม” 

1. หลักการและเหตุผล 
ด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของคนไทย ที่ต้องด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ท าให้

ประชาชนต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่แตกต่างไปจากเดิม ท ากิจกรรมต่าง ๆ ในสถานที่จ ากัด จ านวนคนที่จ ากัด 
และด าเนินการด้วยความระมัดระวัง การส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบเดิมจึงไม่ตรงกับบริบทและการด าเนินชีวิตที่
เปลี่ยนไปของคนไทย  

กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยท างาน จึงพัฒนา“ดิจิตอล แพลตฟอร์ม ก้าวท้าใจ”ขึ้น 
ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นที่บูรณาการน าเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจ าวันมาประยุกต์ใช้กับการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 
ให้ประชาชน โดยมีแนวความคิดมาจาก National Steps Challenge ของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นการนับจ านวน
ก้าวสะสมและ Virtual Run ซึ่งเป็นการสะสมระยะเดิน-วิ่งจากที่ใด เวลาใดก็ได้ทั่วโลก โดยน ามาขับเคลื่อนปฏิบัติ
และส่งเสริมสุขภาพในบริบทที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนไทย 
           
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพสู่การยกระดับขับเคลื่อนในรูปแบบดิจิตอลแพลตฟอร์ม 
 
4. เครื่องมือKM ที่ใช้ในโครงการ 

ชื่อหัวข้อความรู้ เครื่องมือ KM ที่ใช้ 
1. การพัฒนา “ดิจิตอล แฟลตฟอร์ม ก้าวท้าใจ” การประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  

 

4. ระยะเวลาด าเนินการ สิงหาคม - กันยายน 2564 

 
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะและแนวความคิดในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพใน
รูปแบบดิจิตอลแพลตฟอร์ม 

 
 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………..………………. 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ 2 หัวข้อเรื่อง/ความรู้ที่ตอ้งการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
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1.ผู้รู้   (ข้อมูลผู้รู้) 
-ชื่อผู้รู้ : นายชัยรชัต์ จันทร์ตรี 
-ต าแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
-มือถือ : 063-650-1469 
-งานอดิเรก : สอนออกก าลังกาย , เล่นฟุตบอล, เล่นกีตาร ์
-คติประจ าใจ : ท าวันนี้ให้ดีที่สุด 

2.ผู้ถอดความรู้  (รายชื่อ ต าแหน่งของผู้ถอดความรู้) 
   1.นางสาวสุธาภรณ์ ถาวรบูรณทรัพย์ ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
   2.นางสาวพรรณี ทับธานี    ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
   3.นายธวัชชัย  แคใหญ่   ต าแหน่งนักวิทยาสาสตร์การกีฬา 

3.ชื่อหัวข้อความรู้ : บทบาทและการด าเนินงานป้องกันโรคCOVID -19 ตามมาตรการผ่อนปรนกิจการ
กิจกรรมด้านการออกก าลังกายและการกีฬา            

4. ประโยชน์ของความรู้ (ความรู้ของหัวข้อเรื่องนี้ จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง) 
 4.1 เข้าใจบทบาทของกรมอนามัยมีภารกิจส าคัญในการดูแลสุขอนามัย หรือ Health impact ด้านป้องกัน
การ  
แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ด้านสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม ของผู้เข้าใช้บริการกิจการ เข้าร่วม 
กิจกรรมต่างๆที่ได้รับการผ่อนปรน 

4.2 เข้าใจหลักการจัดท ามาตรการผ่อนปรนกิจการกิจกรรมด้านการออกก าลังกายและการกีฬา  เพ่ือ
ป้องกันการ แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แก่ มาตราการหลักในการป้องกันโรค  ลักษณะของกีฬา 
และจุดเสี่ยงจุดเสี่ยงของกิจกรรม กิจการด้านการออกก าลังกายและกีฬานั้นๆ  
         4.3 สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการลงพ้ืนที่ประเมินความเสี่ยงและการปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกัน
การ  
แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใน กิจกรรม กิจการด้านการออกก าลังกายและกีฬาได ้

 5. เนื้อหาและสาระส าคัญของความรู้(ตามหัวข้อความรู้)  เขียนบรรยายอธิบายสาระส าคัญของการ  
  ในการจัดท ามาตรการผ่อนปรนกิจการกิจกรรมด้านการออกก าลังกายและการกีฬา เพ่ือป้องกันการแพร่
ระบาด    โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น จะต้องเข้าใจ ทราบถึงบทบาทของและเป้าหมายกรมอนามัยที่มี
ภารกิจส าคัญในการดูแลสุขอนามัย หรือ Health impactของผู้เข้าใช้บริการกิจการ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ได้รับ
การผ่อนปรน ได้แก่  ด้านป้องกันการแพร่ระบาดโรค ด้านสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม โดยผลักดันและขับเคลื่อน
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ให้กิจกรรมและกิจการต่างๆขับเคลื่อนไปได้ตามปกติภายใต้มาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนต่อไปได้  รวมทั้งต้องทราบสถานการณ์
การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งจะต้องติดตาม เกาะติดสถานการณ์ตลอดเวลา เพ่ือการ

แบบฟอร์มที่ 3 ถอดความรู้จากผู้รู้หน่วยงาน  
(Tacit Knowledge to Explicit Knowledge)  
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คาดการณ์ผลกระทบและปัจจัยเสี่ยงที่มีต่อสุขภาพของประชาชน ซึ่งจะเป็นตั วบ่งชี้ว่า กิจกรรม กิจการด้านการ
ออกก าลังกายและกีฬาใดจะได้รับการผ่อนปรนเปิดให้บริการ หรือ ปิดการให้บริการ  

หลักการจัดท ามาตรการผ่อนปรนกิจการกิจกรรมด้านการออกก าลังกายและการกีฬา เพ่ือป้องกันการแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คือ 1.มาตราการหลักในการป้องกันโรค  2. ลักษณะของกีฬา และ 3.จุด
เสี่ยงของกิจกรรม กิจการด้านการออกก าลังกายและกีฬา ประกอบ3กลุ่มเป้าหมาย คือ 1.การเตรียมสถานที่/
ระบบการจัดการ 2. ผู้ให้บริการ/ผู้ฝึกสอน/โค้ช  3. ผู้ใช้บริการ/นักกีฬา   โดยการจัดมาตรการผ่อนปรนกิจการ
กิจกรรม ด้านการออกก าลังกายและการกีฬาจะต้องน าหลักการ 1.มาตราการหลักในการป้องกันโรค  2. ลักษณะ
ของกีฬา และ3. จุดเสี่ยงของกิจกรรม มาก าหนดและจัดท ามาตราการป้องกันโรคที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายทั้ง
3กลุ่ม  

ความส าเร็จที่เกิดขึ้นมาการร่วมด าเนินการจากกรมควบคุมโรคและกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ที่ส าคัญ
ได้รับการอ านวยการ สั่งการ ควบคุม เร่งรัด ก ากับ และติดตามประเมินแก้ไขปัญหาจากผู้บริหารของกรมอนามัย 
รวมทั้งปฏิบัติตามนโยบายของคณะท างานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรม
อนามัย อีก 1 ปัจจัยความส าเร็จ คือ การได้รับความร่วมมือและร่วมด าเนินการจากกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
เป็นอย่างด ี
         ปัญหาและอุปสรรคที่พบคือการที่ไม่ได้ลงพ้ืนที่กิจการกิจกรรมด้านการออกก าลังกายและการกีฬาก่อน
วิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆและจัดท ามาตรการผ่อนปรนดังกล่าวฯ ในการจัดท ามาตรการผ่อนปรนกิจการกิจกรรมด้าน
การออกก าลังกายและการกีฬา ในระยะต่อไปควรจะต้องวิเคราะห์ลักษณะและจุดเสี่ยงของการออกก าลังกาย เล่น
กีฬาต่างๆร่วมกับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา สมาคมกีฬาและภาคี สมาคมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ เป็น
ข้อเสนอแนะต่อไป 

 6. วิธีการน าความรู้ไปใช้  
    ควรน าหัวข้อความรู้นี้จัดท าเป็นคู่มือแนวทางหลักการจัดท ามาตรการผ่อนปรนกิจการกิจกรรมด้านการออก
ก าลังกายและการกีฬาเพ่ือป้องกันการ แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเผยแพร่ไปยัง Platform 
การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมอนามัยและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

7. ผู้เรียนรู้ (ระบุคุณสมบัติที่พึงมีของผู้เรียนรู้) 
a. ติดตามสถานการณ์ รวบรวม วิเคราะห์ และรายงานข้อมูลเพ่ือตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและ สาธารณภัยที่

ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนประเด็นกิจกรรมทางกายและการออกก าลังกาย 
b. มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์ลักษณะและจุดเสี่ยงของการออกก าลังกาย เล่นกีฬา

ต่างๆ 
c. สามารถ สื่อสาร สถาณการณ์ ข้อมูล ความเสี่ยง ประเด็นการมีกิจกรรมทางกาย และการออกก าลังกายภายใต้

ภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 
8. ประสบการณ์ที่ประทับใจ                                                                                                      

 เป็นตัวแทนของกรมอนามัยในการเข้าร่วมประชุมการจัดท าแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรน
กิจการและกิจกรรมด้านการออกก าลังกายการเล่นกีฬา และการฝึกซ้อมประเภทต่างๆกับกระทรวงท่องเที่ยวและ
กีฬา โดยได้ร่วมหารือและจัดท ายกร่างฯเพ่ือน าเสนอต่อศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และได้รับการอนุมัติ ประกาศให้ทุกภาคส่วนทั่วประเทศน าไปปฏิบัติตามท าแนว
ทางการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนฯ รวมทั้งได้รับการเชิญร่วมการจัดงานมาตรการผ่อนปรนกิจการและ
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กิจกรรมด้านการออกก าลังกายการเล่นกีฬาจากกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เช่น 1.เยี่ยมเสริมพลังและติดตามการ
ปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จัดการการแข่งขัน
จักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน“ควีนส์สิริกิติ์” ประจ าปี 2563 สนามที่ 1 แบบ
ระบบปิด (ไม่มีผู้ชม) โดยเก็บข้อมูลตามแบบส ารวจข้อมูลและข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้นเพ่ือรายงานต่อผู้บริหารกรมอนามัย และแถลงข่าว ณ สนามเวลโลโดรม หัวหมาก กรุงเทพฯ (วันลงพ้ืนที่ 
12 ก.ค.2563) 2.ประสานงาน ประชุมเตรียมการ จัดท าเอกสาร ลงพ้ืนที่ตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการ
การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการจัดการแข่งขันการแข่งขันฟุตบอลแบบจ ากัดผู้ชม 
“NEW NORMAL” DEMONSTRATION MATCH : RAYONG KICK OFF! จ.ระยอง (วันลงพ้ืนที่ 31 ก.ค.-2 ส.ค.
2563) และ3. 2.8 ประสานงาน ประชุมเตรียมการ จัดท าเอกสาร และลงพ้ืนที่เยี่ยมเสริมพลังและติดตามการ
ปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในการจัดกิจกรรม
วิ่ง           "Run Rayong ณ สวนศรีเมือง จ.ระยองโดยเก็บข้อมูลตามแบบส ารวจข้อมูลและข้อมูลเชิงคุณภาพ 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือรายงานต่อผู้บริหารกรมอนามัย และรายงานต่อศบค.ต่อไป(วันลงพ้ืนที่ 8-9 
ส.ค.2563) ซึ่งมีความประทับใจที่ได้เป็นตัวแทนของกรมอนามัยที่ร่วมการปฏิบัติงานกับกระทรวงท่องเที่ยวและ
กีฬา สมาคมการวิ่งเพ่ือสุขภาพต่างๆรวมทั้งภาคีเครือข่าย เพ่ือเป็นต้นแบบการสร้างความเชื่อมั่น สร้างมั่นใจ สร้าง
ความปลอดภัยให้กับประชาชน จากการปฏิบัติกิจกรรมและรับบริการกิจการกิจกรรมด้านการออกก าลังกายและ
การกีฬา 
 

9. ข้อคิด  : การเรียนรู้ ไม่มีค าว่าสิ้นสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13 
 

 
 
 
 
 
 

1. ผู้รู้   (ข้อมูลผู้รู้) 
-ชื่อผู้รู้ : นายอภิรติ ชัยวิจิตร 
-ต าแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
-มือถือ : 090-5725027 
-งานอดิเรก : ฝึกฝนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ 
-คติประจ าใจ : ชีวิตที่น่าจดจ า คือชีวิตที่ท าเพ่ือคนอ่ืน 

 2. ผู้ถอดความรู้  (รายชื่อ ต าแหน่งของผู้ถอดความรู้) 
   1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
   2............................................................................................................................ .......... 
   3......................................................................................................................................  
 3. ชื่อหัวข้อความรู้ การพัฒนา “ดิจิทัล แพลตฟอร์ม ก้าวท้าใจ” 
 4. ประโยชน์ของความรู้ (ความรู้ของหัวข้อเรื่องนี้ จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง) 
   1. มีความเข้าใจในหลักการของการจัดท าดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
   2. สามารถน าความรู้การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ ไปประยุกต์ใช้กับรูปแบบงานอื่นๆ ได้ 
   ๓. เสริมสร้างมุมมอง และรูปแบบการท างาน ให้เข้ากับยุคไทยแลนด์ 4.0 
 5. เนื้อหาและสาระส าคัญของความรู้(ตามหัวข้อความรู้)  เขียนบรรยายอธิบายสาระส าคัญของการ  
         ด าเนินงานตามหัวข้อความรู้ ซึ่งระบุถึง 
   ดิจิทัลแพลตฟอร์ม ก้าวท้าใจ เป็นแพลตฟอร์มส่งเสริมการออกก าลังกายของประชาชนไทยใน
รูปแบบออนไลน์ โดยมุ่งเน้นให้ผู้ใช้งานมีพฤติกรรมการออกก าลังกายหรือกิจกรรมทางกายในชีวิตประจ าวันเพ่ิม
มากขึ้น ซึ่งประชาชนสามารถใช้งานแพลตฟอร์มก้าวท้าใจ ผ่านแอพพลิเคชั่น LINE ก้าวท้าใจ (@thnvr) บนสมาร์ท
โฟน และเว็บแอพพลิเคชั่นก้าวท้าใจ บนสมาร์ทโฟน เทปเลต และคอมพิวเตอร์ โดยผู้ใช้งานท าการส่งข้อมูลการ
ออกก าลังกายในประเภทต่างๆ และระบบจะท าการค านวณเป็นแคลอรีและ Health Point ทีส่ามารถน าไปแลก
เป็นของรางวัลได้  
   หลักการพัฒนาแพลตฟอร์ม 

1. ศึกษาเครื่องมือที่จะจัดท าแพลตฟอร์ม เพ่ือศึกษาข้อดี-ข้อเสีย ของแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น  
LINE OA , web application, website และ mobile application 

2. ออกแบบ Flow การท างานของแพลตฟอร์ม ตาม Requirement โดยใช้ โปรแกรม Miro 
3. จัดท า TOR ตาม Flow เป็นการน าข้อมูลแผนผัง มาเรียบเรียงเป็นตัวอักษร 
4. การบริหารจัดการ TOR แพลตฟอร์ม โดยใช้โปรแกรม Trello 

  ปัญหา/อุปสรรคที่พบ ได้แก่  
1) ค าศัพท์ที่ใช้ในการสื่อสาร เนื่องจากผู้รับจ้างส่วนใหญ่เป็นโปรแกรม ท าให้พบกับศัพท์ IT 

บางค าท่ีไม่เข้าใจ แก้ไขปัญหาโดยการศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม เพ่ือท าความเข้าใจศัพท์ต่างๆ 
2) ลักษณะการท างานที่นอกเหนือเวลาราชการ เนื่องจากการปรับปรุงพัฒนาระบบหรือแก้ไข

ระบบ จ าเป็นต้องท าช่วงเวลาที่มีผู้ใช้งานมีปริมาณน้อย(หลัง 21.00 น.) แก้ไขปัญหาโดย
การจัดท าแผนปรับปรุงระบบ หรือให้ทีมพัฒนาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

แบบฟอร์มที่ 3 ถอดความรู้จากผู้รู้หน่วยงาน  
(Tacit Knowledge to Explicit Knowledge)  
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3) ปัญหาเกี่ยวผู้ใช้งานระบบที่สามารถเกิดข้อผิดพลาดตลอดเวลา แก้ไขปัญหาโดยการจัดทีม 
Call center หรือ ทีม Help desk ที่พร้อมช่วยเหลือปัญหาผู้ใช้งาน ภายใน 24 ชม. 

  ข้อคิด ข้อเสนอแนะ 
  การพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์จ าเป็นต้องอาศัยความมุ่งมานะ ความอดทนและพยายามในการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ภายใต้ข้อจ ากัดมากมาย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกปัญหามักมีทางออกเสมอ ต้องฝึกฝนทักษะและค้นหา
ความรู้อยู่ตลอดเวลา 
 6. วิธีการน าความรู้ไปใช้ (ถ้าจะน าหัวข้อความรู้นี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควรน าไปใช้ในรูปแบบใด เช่น  
         น าไปสู่การจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน, ท าเป็นคลิปวีดีโอ, ฝึกปฏิบัติ, ฯลฯ 
   ควรน าไปทดลองปรับใช้กับการท างานต่างๆ เพ่ือจะได้เกิดความเข้าใจในการท าแพลตฟอร์ม 

10. ผู้เรียนรู้ (ระบุคุณสมบัติที่พึงมีของผู้เรียนรู้) 
  มีความพยายาม อดทน ใฝ่หาความรู้ มุ่งมั่นตั้งใจ และลงมือท าอย่างจริงจัง 

11. ประสบการณ์ที่ประทับใจ   (บรรยายถึงเหตุการณ์หรือสิ่งที่ประทับใจในการท างาน โดยบอกเหตุผลที่ท า
ให้ประทับใจด้วย) 

  รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาแพลตฟอร์มกิจกรรมทางกายระดับประเทศ 
12. ข้อคิด  (บอกข้อคิดหรือคติประจ าใจของผู้รู้) 

 มุ่งม่ัน พยายาม อดทน จนกว่าจะประสบความส าเร็จ 
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 แบบฟอร์มนี้จัดท าขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นการรวบรวมความรู้ (ฝังลึก) จากผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
ซึ่งสกัดได้จากเวทีต่างๆ เช่น การถอดบทเรียน , CoPs, เสวนาทางวิชาการ,ตลาดนัดความรู้ ฯลฯ อาจมีมากกว่า
การที่ระบุในรายงานตามตัวชี้วัด หน่วยงานสามารถสะสม Case ไปได้เรื่อย ๆ และเป็นความสะดวกของผู้สนใจ ที่
เข้ามาอ่านแล้วสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้โดยง่าย  
 

ประเด็น/หัว
ข้อความรู้ 

เร่ืองเล่า (ที่ระบุถึงเทคนคิ เคล็ดลับ ที่ท าให้งาน
ส าเร็จหรือมีการพัฒนาขึ้น) 

อ้างอิง/แหล่งที่มา 
 

บทบาทและการ
ด าเนินงานป้องกันโรค
COVID -19 ตาม
มาตรการผ่อนปรน
กิจการกิจกรรมด้าน                       
: การออกก าลังกาย
และการกีฬา 

 

• ในการจัดท ามาตรการผ่อนปรนกิจการกิจกรรม
ด้านการออกก าลังกายและการกีฬา เพ่ือ
ป้องกันการแพร่ระบาด    โรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 นั้น จะต้องเข้าใจ ทราบถึงบทบาท
ของและเป้าหมายกรมอนามัยที่มีภารกิจส าคัญ
ในการดูแลสุขอนามัย หรือ Health impact
ของผู้เข้าใช้บริการกิจการ เข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆที่ได้รับการผ่อนปรน ได้แก่  ด้านป้องกัน
การแพร่ระบาดโรค ด้านสุขาภิบาล อนามัย
สิ่งแวดล้อม โดยผลักดันและขับเคลื่อนนโยบาย
ของกระทรวงสาธารณสุข ให้กิจกรรมและ
กิจการต่างๆขับเคลื่อนไปได้ตามปกติภายใต้
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือให้เศรษฐกิจ
ขับเคลื่อนต่อไปได ้รวมทั้งต้องทราบ
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 ซึ่งจะต้องติดตาม เกาะติด
สถานการณ์ตลอดเวลา เพ่ือการคาดการณ์
ผลกระทบและปัจจัยเสี่ยงที่มีต่อสุขภาพของ
ประชาชน ซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ว่า กิจกรรม 
กิจการด้านการออกก าลังกายและกีฬาใดจะ
ได้รับการผ่อนปรนเปิดให้บริการ หรือ ปิดการ
ให้บริการ  

• หลักการจัดท ามาตรการผ่อนปรนกิจการ
กิจกรรมด้านการออกก าลังกายและการกีฬา 
เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส           
โคโรนา 2019 คือ 1.มาตราการหลักในการ
ป้องกันโรค  2. ลักษณะของกีฬา และ 3.จุด
เสี่ยงของกิจกรรม กิจการด้านการออกก าลัง

กลุ่มงาน : พัฒนา
เทคโนโลยีกิจกรรมทาง
กายผู้สูงอายุ 
   

แบบฟอร์มที่ 4 สกัดความรู้จากการถอดบทเรียน 
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ประเด็น/หัว
ข้อความรู้ 

เร่ืองเล่า (ที่ระบุถึงเทคนคิ เคล็ดลับ ที่ท าให้งาน
ส าเร็จหรือมีการพัฒนาขึ้น) 

อ้างอิง/แหล่งที่มา 
 

กายและกีฬา ประกอบ3กลุ่มเป้าหมาย คือ 1.
การเตรียมสถานที่/ระบบการจัดการ 2. ผู้
ให้บริการ/ผู้ฝึกสอน/โค้ช  3. ผู้ใช้บริการ/
นักกีฬา  โดยการจัดมาตรการผ่อนปรนกิจการ
กิจกรรม ด้านการออกก าลังกายและการกีฬา
จะต้องน าหลักการ 1.มาตราการหลักในการ
ป้องกันโรค  2. ลักษณะของกีฬา และ 3. จุด
เสี่ยงของกิจกรรม มาก าหนดและจัดท า
มาตราการป้องกันโรคท่ีสอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมายทั้ง3กลุ่ม  

• ควรน าหัวข้อความรู้นี้จัดท าเป็นคู่มือแนวทาง
หลักการจัดท ามาตรการผ่อนปรนกิจการ
กิจกรรมด้านการออกก าลังกายและการกีฬาเพ่ือ
ป้องกันการ แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 และเผยแพร่ไปยัง Platform การตอบ
โต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมอนามัยและ
องค์กรที่เก่ียวข้องเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
 

การยกระดับการ
ขับเคลื่อนงานส่งเสริม
สุขภาพสู่ดิจิตอล
แพลตฟอร์ม 

 

• ดิจิทัลแพลตฟอร์ม ก้าวท้าใจ เป็นแพลตฟอร์ม
ส่งเสริมการออกก าลังกายของประชาชนไทยใน
รูปแบบออนไลน์ โดยมุ่งเน้นให้ผู้ใช้งานมี
พฤติกรรมการออกก าลังกายหรือกิจกรรมทาง
กายในชีวิตประจ าวันเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งประชาชน
สามารถใช้งานแพลตฟอร์มก้าวท้าใจ ผ่าน
แอพพลิเคชั่น LINE ก้าวท้าใจ (@thnvr) บน
สมาร์ทโฟน และเว็บแอพพลิเคชั่นก้าวท้าใจ 
บนสมาร์ทโฟน เทปเลต และคอมพิวเตอร์ โดย
ผู้ใช้งานท าการส่งข้อมูลการออกก าลังกายใน
ประเภทต่างๆ และระบบจะท าการค านวณเป็น
แคลอรีและ Health Point ที่สามารถน าไป
แลกเป็นของรางวัลได้  

• ถ้าจะน าหัวข้อความรู้นี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ควรน าไปใช้ในรูปแบบใด เช่น น าไปสู่การจัดท า 

          คู่มือปฏิบัติงาน, ท าเป็นคลิปวีดีโอ, ฝึกปฏิบัติ, 

กลุ่มงาน : พัฒนา
เทคโนโลยีกิจกรรมทาง
กายวัยท างาน 
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ประเด็น/หัว
ข้อความรู้ 

เร่ืองเล่า (ที่ระบุถึงเทคนคิ เคล็ดลับ ที่ท าให้งาน
ส าเร็จหรือมีการพัฒนาขึ้น) 

อ้างอิง/แหล่งที่มา 
 

          ฯลฯ ควรน าไปทดลองปรับใช้ กับการท างาน 
          ต่างๆ เพื่อจะได้เกิดความเข้าใจใน 
          การท าแพลตฟอร์ม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
แหล่งข้อมูล : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ปี 2560 

 
 
 
 
 
 
 


